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ONDERWERP 

 
Beschikbaar stellen van een werkkrediet van € 150.000,-- ten behoeve van het organiseren van 
het OLS 2013 in Stramproy. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
Op 7 juli 2012 won het zestal van schutterij St. Antonius uit Stramproy in het Belgische Ellikom het 
Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) van de beide Limburgen.  
Het OLS is het grootste cultureel folkloristische evenement dat jaarlijks in Belgisch- en Nederlands-
Limburg wordt gehouden en is dan ook het jaarlijkse hoogtepunt voor de leden van de Belgisch- en 
Nederlands-Limburgse schutterijen.  
Nu schutterij St. Antonius heeft gewonnen mogen zij in hun plaats Stramproy (gemeente Weert) 
het OLS 2013 organiseren. Zij zijn bereid dit te doen waarbij ondersteuning ambtelijk en financieel 
vanuit de gemeente echter noodzakelijk is. Ambtelijke inzet en ondersteuning vanuit de gemeente 
heeft betrekking op vooral verkeersmaatregelen, openbare orde en veiligheid, representatie, public 
relations, publiciteit en de coördinatie van het geheel binnen de werkgroep c.q. sectie Overheid. 
Het OLS 2013 vindt plaats op zondag 7 juli 2013. Het uitkavelen is op zaterdag 13 juli. In de aan-
loop naar 7 juli vinden er al activiteiten plaats waaronder het Kinjer OLS. 

 
PROBLEEMSTELLING 

 
Voor de realiseren van bovengenoemde inzet en ondersteuning is noch binnen de begroting 2012 
noch binnen de concept-begroting 2013 rekening gehouden. Gezien de uitgaven m.b.t. het OLS 
2001 in Boshoven en de hoogte van het werkkrediet voor het OLS in 2006 in Stramproy gaan we 
ook voor het OLS 2013 uit van een werkkrediet van € 150.000,--. Hierin willen we op voorhand 
geen onderscheid maken. 

 
OPLOSSINGSRICHTINGEN 

 
Door het beschikbaar stellen van een werkkrediet van € 150.000,-- kunnen de noodzakelijke 
werkzaamheden binnen de diverse werkgroepen, waarin de overheid (gemeente) is 
vertegenwoordigd worden verricht. Het betreft hier de volgende kostensoorten: 
• advertentiekosten 
• eenmalige subsidie aan de stichting OLS 
• kosten geneeskundige inzet 
• huur verkeersvoorzieningen 
• compensatie van meer dan gebruikelijke ambtelijke inzet c.q. externe inhuur 
• kosten vergunningen en vrijstellingen 
• kosten bijzondere ontvangsten 
• infrastructurele maatregelen 
Reguliere uitvoerende werkzaamheden blijven ten laste van de exploitatie. Het werkkrediet wordt 
ten laste gebracht van de algemene reserve. 
 
De werkgroep/sectie Overheid is samengesteld uit deskundigen van gemeente (9 personen) en 
vertegenwoordigers van politie, brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en 
rampen (GHOR). Deze sectie stat onder leiding een gemeentelijk projectleider. 
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COMMUNICATIE 

 
Over het raadsbesluit wordt de stichting OLS 2013 Stramproy per brief geïnformeerd. Ook de 
werkgroep/sectie Overheid OLS 2013 Stramproy wordt hiervan in kennis gesteld. 
 

EVALUATIE 
 
Zoals bekend van het OLS 2001 en 2006, zal ook het OLS 2013 worden geëvalueerd. Hierin wordt 
tevens het gemeentelijk aandeel in de voorbereidingen belicht, waaronder het financiële aspect.   
Het eindverslag wordt te zijner tijd ter kennis van de raad gebracht. 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 

 Het advies van de raadscommissie Welzijn is: 
 

  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 
 
agenderen als bespreekstuk. 

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  De VVD staat positief ten opzichte van het voorstel maar heeft moeite met de 

wijze van financieren uit de algemene reserve. De VVD stelt voor de dekking te 
zoeken bij de sociaal maatschappelijke doelen. Bij het voorstel voor de tarieven 
van gemeentelijke sportaccommodaties wordt deze dekking ook voorgesteld. 
Hiermee bestaat geen wezenlijk verschil. De PvdA is voor het voorstel maar de 
dekking mag niet uit de algemene reserve komen en ook niet uit de sociaal 
maatschappelijke doelen. De SP geeft aan voor het voorstel te zijn en kan met 
de uitleg van de wethouder instemmen met dekking uit de algemene reserve 
tenzij er nog een ander alternatief komt. D66 geeft aan dat dekking kan 
plaatsvinden uit de algemene reserve. De discussie over het benutten van de 
algemene reserve moet gevoerd worden bij de najaarsnota en niet gekoppeld 
worden aan het krediet voor het OLS. WL geeft aan akkoord te gaan met het 
krediet. Mogelijk wordt dit ook gedeeltelijk terugbetaald. Dekking mag niet 
plaatsvinden uit de sociaal maatschappelijke doelen (is namelijk bedoeld voor 
WMO e.d.). Het CDA geeft aan de hulp aan de schutterij vanzelfsprekend te 
vinden. De manier van financieren is ongelukkig en moet bij de 
raadsvergadering terugkomen bij de behandeling van de najaarsnota. 

 

 
VOORSTEL COLLEGE 

 
1. Beschikbaar stellen van een werkkrediet van € 150.000,-- ten laste van de algemene 
reserve i.v.m. de kosten voor het organiseren van het OLS 2013 in Stramproy. 
2. Noodzakelijke maatregelen en kosten vanuit de werkgroep Overheid evenals een 
bovenmatige inzet van gemeentelijk personeel ten laste brengen van dit krediet; reguliere 
uitvoerende werkzaamheden ten laste van de exploitatie. 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
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RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
1. Beschikbaar stellen van een werkkrediet van € 150.000,-- ten laste van de algemene 
reserve i.v.m. de kosten voor het organiseren van het OLS 2013 in Stramproy. 
2. Noodzakelijke maatregelen en kosten vanuit de werkgroep Overheid evenals een 
bovenmatige inzet van gemeentelijk personeel ten laste brengen van dit krediet; reguliere 
uitvoerende werkzaamheden ten laste van de exploitatie. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


